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_ comunicació

Programa del Centenari de l’IEC

Sessió inaugural

_ Acte inaugural

Joan Massagué, el científic català de més renom internacional, obrirà els actes
commemoratius del I Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el 16 d’octubre, al
Palau de la Música Catalana. Una conferència de l’eminent bioquímic, membre de l’IEC,
seguida d’un concert de l’Orfeó Català, donarà el tret de sortida als actes i celebracions
del Centenari de l’IEC.

Data: 16 d’octubre del 2006
Lloc: Palau de la Música Catalana, carrer Sant Francesc de Paula, 2, Barcelona
Organitza: Comissió Executiva del Centenari de l’IEC

Propostes acadèmiques

_ Commemoració del I Congrés Internacional de la Llengua Catalana

Cicle de conferències, organitzat per la Secció Filològica de l’IEC, amb l’objectiu de
subratllar la importància històrica i sociocultural del Congrés, celebrat a finals de 1906, i la
pervivència de les seves aportacions. Hi participaran Aina Moll, Joan Solà, Antoni M.
Badia Margarit, Vicent Pitarch, Carles Miralles, Mila Segarra i Joan Martí i Castell.

Dates: 17 i 24 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre i 12 de desembre del 2006
Lloc: IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona
Organitza: Secció Filològica de l’IEC amb la col·laboració de la Institució de les Lletres
Catalanes

_ Simposi sobre els països de parla catalana i Europa durant la darrera
centúria

Simposi de tres jornades dividit en dos blocs simultanis de cinc ponències cadascun, amb
una taula rodona conjunta al final de les dues primeres jornades. En la tercera jornada,
se’n recolliran les conclusions comunes, se’n farà un resum i es clourà la sessió amb una
taula rodona.

Primera jornada: 1 de febrer del 2007

- Les interrelacions demogràfiques i econòmiques del 1900 fins al present,
amb la participació de Josep Vicent Boira, Francesc Cabana, Francesc
Roca, Enric Pujol i Manuel Costa-Pau.
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- Les interrelacions artístiques i literàries del 1900 fins al present, amb les
intervencions de Francesc Fontbona, Jordi Castellanos, Romà Escalas,
Francesc Foguet, Josep M. Muntaner i Carme Gràcia.

Taula rodona: Balanç de la incorporació dels països de parla catalana a la
Unió Europea, amb Muriel Casals, Joan Becat, Jacint Ros, Sebastià Serra i
Joaquim Muns.

Segona jornada: 2 de febrer del 2007

- Les interrelacions ideològiques del 1900 fins al present, amb la
participació de Jordi Casassas, M. del Mar Griera, Josep Montserrat, Enric
Pujol i Santiago Riera.
 - Les interrelacions polítiques del 1900 fins al present, amb les
intervencions de Josep M. Solé, Pelai Pagès, Carles Santacana, Montserrat
Guibernau i Concepció Mir.

Taula rodona: L’acció política catalana a Europa: mitjans, aspectes i
balanç, amb Carles Gasòliba, Vicent Partal, Enoch Albert, Xavier Rubert de
Ventós i Tomàs de Montagut.

Tercera jornada: 3 de febrer del 2007

Resum i conclusions de tots els blocs en conjunt

Taula rodona: La nacionalitat i la cultura catalanes a l’Europa futura amb
Aureli Argemí, Joan Francesc Mira, Till Stegmann i Salvador Giner.

Dates: 1, 2 i 3 de febrer del 2007
Lloc: IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona
Organitza: Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC

_ Curs d’alts estudis sobre cultura catalana, poder i societat (1907-2007)

Curs de deu lliçons magistrals sobre els fets i personatges clau del segle XX. Les sessions
estaran dedicades a Enric Prat de la Riba, Joan Maragall, Eugeni d’Ors, Alexandre Galí,
Carles Riba, Josep Ferrater i Móra, Jaume Vicens i Vives, M. Aurèlia Capmany, Francesc
de B. Moll i Joan Fuster. Els conferenciants seran Josep M. Puig Salellas, Pere Lluís Font,
Xavier Rubert de Ventós, Jordi Cots, Joan Triadú, Josep M. Terricabras, Joan Vilà-Valentí,
Encarna Roca, Antoni J. Colom, Joan Francesc Mira, respectivament.

Dates: 2, 3, 4 i 5 de maig del 2007
Lloc: IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona
Organitza: Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC

_ Cicle de conferències sobre les ciències experimentals i la tecnologia a la
Catalunya del segle XX

Cicle de conferències, debats i taules rodones per donar a conèixer l’impacte a Catalunya
de les diverses disciplines del progrés científic i tecnològic durant el segle XX i la seva
projecció al segle XXI, vist des dels àmbits científic, històric i social.
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Secció de Ciències i Tecnologia

- Física, química i matemàtiques, sota la coordinació de Joan Girbau i J. E.
Llebot i la participació de David Jou, Manuel Castellet i Francesc Belil.

- El territori a Catalunya, sota la coordinació de Joan A. Solans i Manuel
Ribas Piera.

- La mobilitat a Catalunya, sota la coordinació de Xavier Roselló i les
intervencions de Carme Miralles, Àngel López i Marc Garcia.

- Les tecnologies de la informació i les comunicacions a Catalunya, sota la
coordinació de Lluís Jofre i Francesc Serra i amb la participació de Josep Doltz,
Antoni Elías, Llorenç Valverde, Sergi Verdú i Ferran Laguarta.

Secció de Ciències Biològiques

- Ramon Turró i el primer laboratori de psicologia experimental, coordinat
per Lluís Garcia i Sevilla.

- August Pi i Sunyer i el primer laboratori de fisiologia, coordinat per Jacint
Corbella i Josep Carreras.

- Francesc Duran i Reynals i l’exili exterior, coordinat per Antoni Roca.
- Josep Alsina i Bofill i l’exili interior, coordinat per Oriol Casassas.

Dates: 6, 13, 20 i 27 de febrer del 2007 (Secció de Ciències i Tecnologia) i 8, 15 i 22 de
febrer, 1 de març, 10 i 11 de maig del 2007 (Secció de Ciències Biològiques)
Lloc: IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona
Organitza: Secció de Ciències i Tecnologia i Secció de Ciències Biològiques de l’IEC

_ Simposi internacional sobre el català al segle XX: balanç de la situació i
perspectives

Simposi sociolingüístic centrat en la presència de la llengua en els principals àmbits d’ús.
Hi intervindran Joaquim Torres, Kathryn Woolard, Jaume Vernet, Ernest Querol, Josep M.
Bricall, Josep Gifreu, Francesc Parcerisas, Joan Solé Camardons, Joan Martí i Castell, M.
Teresa Cabré i Georg Kremnitz. El simposi acabarà amb la taula rodona L’ús
interpersonal, amb la participació d’Emili Boix, Joan Melià, Brauli Montoya i Francesc
Vallverdú.

Dates: 24, 25 i 26 d’octubre del 2007
Lloc: IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona
Organitza: Secció Filològica de l’IEC

Exposició del Centenari

_ Exposició Cent anys de l’Institut d’Estudis Catalans

Una exposició amb els fets i personatges més rellevants d’aquests cent anys es podrà
veure en els territoris on té competència l’IEC (Catalunya, Illes Balears i País Valencià),
així com a Andorra, Catalunya del Nord, l’Alguer, Franja de Ponent i a ciutats com Madrid i
Brussel·les. La mostra completarà el recorregut a la seu de l’Institut a Barcelona, els
darrers mesos del 2007. L’exposició serà comissariada per l’historiador i membre de
l’Institut, Francesc Fontbona, assistit com a subcomissari per Josep Maria Camarasa. Del
disseny se’n farà càrrec l’arquitecte Dani Freixes i el seu equip Varis Arquitectes.
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Itinerari

8 de gener al 28 de febrer del 2007: Madrid
Març – abril: País Valencià i Catalunya del Nord
Maig – juny: Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer
Juliol – agost: Illes Balears
Setembre – octubre: Brussel·les
2 de novembre al 31 de desembre: pati, claustre i sales de la seu de Barcelona
de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47)

Concert del Centenari

_ Concert antològic de la música catalana dels darrers cent anys i estrena
d’una creació exclusiva pel Centenari, a càrrec de Joan Albert Amargós

El juny del 2007 –l’Institut fou creat per Enric Prat de la Riba el 18 de juny del 1907-, el
pati de la Casa de Convalescència a Barcelona, actual seu central de l’IEC, acollirà un
concert antològic de la música catalana dels darrers cent anys, des del Modernisme i el
Noucentisme fins l’actualitat, dirigit pel compositor i director Joan Albert Amargós. En el
transcurs del concert, s’estrenarà una peça de creació exclusiva per al Centenari
composta pel mateix Amargós.

Dates: mes de juny del 2007
Lloc: IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona
Organitza: Comissió Executiva del Centenari de l’IEC

Publicacions del Centenari

_ Publicacions específiques

- Directori dels membres de l‘IEC (1907-2007)
- Directori de les societats filials de l’IEC (1907-2007)
- Catàleg de les publicacions de l’IEC (1907-2007)
- Discursos inaugurals (1907-2007)
- Catàleg de l’exposició Cent anys de l’Institut d’Estudis Catalans
- Actes dels simposis, cicles de conferències i curs d’alts estudis
- Els llibres L’Institut d’Estudis Catalans i Petita història de l’Institut d’Estudis
Catalans
- Monografia sobre Les edicions de l’Institut d’Estudis Catalans
- Inclusió de la llegenda “Aquest llibre s’ha publicat l’any del centenari de
l’Institut d’Estudis Catalans” en totes les publicacions de l’IEC en català de
l’any 2007.

Altres iniciatives del Centenari

_ Documental

Coproducció d’un documental sobre la història de l’Institut i el seu temps.
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_ Segell commemoratiu

Emissió d’un segell commemoratiu, demanat a l’empresa Correos de España.

_ Peça escultòrica

Creació d’una peça escultòrica a càrrec d’un artista de prestigi.

_ Col·laboracions amb altres entitats

Diverses entitats i altres institucions se sumaran al programa de celebracions de l’IEC. És
el cas, per exemple, del Consell Interacadèmic, instrument d’intercanvi i cooperació de
totes les acadèmies radicades a Catalunya, del qual serà amfitrió l’Institut durant l’any
2007. Igualment, l’IEC col·laborarà en iniciatives com l’exposició dedicada a un dels seus
primers presidents, Josep Puig i Cadafalch, que organitza la Xarxa d’entitats cíviques i
culturals dels països catalans, amb l’objectiu de reclamar la restitució del monument de les
Quatre Columnes de Montjuïc.

_ Logo i cartell del Centenari

Per a fixar la imatge de l’IEC amb motiu del Centenari, la institució estrena des d’ara i en
tots els suports un logo extraordinari, creat expressament per a l’efemèride per Narcís
Cabré (Barcelona, 1984). El logotip del Centenari uneix en una sola imatge les sigles IEC,
cent anys i els corresponents guarismes, 1907-2007, amb dues tintes alternes, negra i
vermella, en la seva presentació més habitual.

També es comptarà amb un cartell del Centenari, basat en una creació exclusiva,
encomanada a l’artista valencià Manuel Boix (Alcúdia, 1942), que a més de la pintura ha
treballat l’obra gràfica, els cartells i l’escultura.

Acte acadèmic de cloenda

_ Sessió de clausura

La cloenda del Centenari se celebrarà al desembre del 2007, amb un solemne acte
acadèmic. La sessió inclourà una conferència de l’historiador Agostino Paravicini,
president de la Unió Acadèmica Internacional, de la qual n’és membre de ple dret l’IEC
des dels seus inicis.

Dates: mes de desembre del 2007
Lloc: IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona
Organitza: Comissió Executiva del Centenari de l’IEC

Barcelona, 23 de març del 2006

Consulta El Butlletí de l’IEC

Institut d’Estudis Catalans
Comunicació

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

Tel 932 701 620 (ext. 293)
Fax 932 701 180

comunicacio@iec.cat
www.iec.cat


